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Kalendern
Torsdag
151 170309
Lördag

19.00

170408

Årsmöte. Därefter Månadsmöte.
Klubblokalen
DL4-möte; Föreningarnas Hus, se
kommande annons

Första o. tredje
lördagen varje
månad
Varje söndag

9.00

SSA:s HQ-nät på 3,750 MHz

09.00

Varje söndag

10.00

SSA-bullen över Sunne-repeatern,
145.775
Op. SM4SEF Bosse /SM4HBG Rolf /
Lokaltrafiknät Karlskoga
Radioklubb. SK4KR, 145.750
Op. enligt rullande schema.

Tester: 2m/ 70cm/ kvartalstest / Upplysn. hos –RPP el. –RPQ

.

Red:s funderingar
Vinterperioden är snart tillända. Och vilken vinter – det har
varit en besynnerlig sådan! Dis och dimma nästan varje dag
utom de ytterst få dagar då det föll snö, som sedan ganska fort
regnade bort. I skrivande stund faller snön ymnigt.
Många halkvarningar har det i alla fall blivit. Men egentligen
är det bara ett par veckor kvar till vårdagjämning. Inte för att
jag tror att det påverkar amatörradion särskilt mycket – men det
blir allt mycket prat om halka och dimma som det är nu, och
våra söndagsnät har varit lite ”dimomhöljda” några veckor! Läs
mer om nätet nedan!
/Red./ SM4UKV Karin
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Mötesprotokoll februari
Karlskoga Radioklubb
Protokoll fört vid månadsmötet 2017-02-02 SK4KR
Närvarande: Sex medlemmar SM4RHU; SA4AVQ; SM4RPP;
SM4RPQ; SM4IHY samt SM4VWD.
§1

Mötet öppnades av ordföranden, SM4RHU, Terje. Till
mötessekreterare utsågs SM4RPQ, Leif.

§2

Dagordningen fastställdes med tillägg av punkt
firmatecknare nedan.

§3

Föregående mötesprotokoll godkändes.

§4

Kassören redovisade kassan och berättade att vi behöver
förse banken med lite mer uppgifter. Mer om detta under
punkt 6.

§5

Rapporter
§5a: Distriktsmötet blir 2017-04-08 11.00. Lokal är
bokad i Möckelnföreningarnas hus ute i Kilsta. Vi får vara
där gratis och det är en ganska stor möteslokal utrustad
med alla moderniteter. Ett tillhörande pentry finns. Efter
en diskussion konstaterades att åtminstone följande saker
behöver ordnas:
- Klubben skall som arrangör försäkra sig om att
det finns en sekreterare att föreslå.
- Mat/Kaffe blir Korv med Bröd och mackor typ
självbygge.
- Vi letar efter föredragshållare. Förslag från
medlemmarna uppskattas.
- Vi skall skicka förfrågningar till tänkbara
utställare i närheten för att se om dom vill visa
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något. (Begränsat utrymme)
§ 5b Kassören meddelar att banken stött på om att få in
kopia av stadgar, protokoll med firmatecknare och
diverse andra uppgifter. Därav den extra punkten på
dagordningen.
§6

Härmed bekräftas att firmatecknare är enligt
stadgarna, Kassören och Ordföranden var för sig.
Ordförande, och därmed firmatecknare, är SM4RHU,
Terje Wormdal. Vald 2016-03-03 på ett år.
Kassör, och därmed firmatecknare är SM4IHY, Gunnar
Nordqvist. Vald 2015-03-05 på två år.
För att justera detta protokoll valdes SM4RPP, Alf
Holmgren och SA4AVQ, Henry Johansson.

§7

Övriga frågor.
§ 7a Möckelnföreningarna håller årsmöte 30e mars.
SM4RPQ erbjöd sig delta om ingen annan önskar gå på
detta.
§ 7b Vi har grejor i vårt förråd som borde gå till
Eskilstuna för försäljning. Någon sammanhållande för att
sköta bordsbokning, transport och raggande av försäljare
sökes.

§8

Nästa möte hålls 9e mars. I klubblokalen som vanligt,
men efter årsmötet som hålls klockan 19.00.

§9

Mötet avslutades.
Mötessekreterare: Leif Holmgren
Ordförande: Terje Wormdal
***
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Kallelse till årsmöte
Välkommen till Karlskoga Radioklubbs årsmöte!
Var: Klubblokalen Ferlinsvägen 18 Gaveln mot Karlbergsskolan
När: torsdag 2017-03-09
Se dagordning nedan.
Vid årsmötet skall följande föredragningslista följas:
1.
2.
3.
4.

Mötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av justeringsmän för mötesprotokollet, tillika
rösträknare under mötet
5. Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst
6. Frågan om dagordningens godkännande
7. Framläggande av styrelse- och kassaberättelser
8. Framläggande av revisionsberättelse
9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
10. Val av styrelseledamöter
a. Val av ordförande med mandattid 1 år
b. Val av sekreterare eller kassör med mandattid 2
år
c. Val av styrelseledamot med mandattid 2 år
d. Vid behov fyllnadsval för vakanta styrelseplatser
med mandattid 1 år
e. Val av 2 styrelsesuppleanter med mandattid 1 år
f. Val av övriga funktionärer i enlighet med behov
11. Behandling av ingivna motioner
12. Behandling av budgetförslag för arbetsåret
13. Fastställande av årsavgiften för året efter det år som
årsmötet hålls.
14. Mötet avslutas
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Förråden flödar över!
I klubbens olika förråd här och var finns en hel del matnyttiga
grejor. Det är allt från manicker och pillemojer till insexnycklar,
koaxialkablar, rotorkablar, rotorer och radioapparater. Jag har
gjort en liten lista på några av de kanske mer värdefulla och
framförallt enkelt inventerade sakerna.
Kortvågsstationer:
ICOM IC-740 100W alla kortvågsband
ICOM IC-745 100W alla kortvågsband
Yaesu FT-101Z, två stycken
Yaesu FT-901
VHF-Stationer
Yaesu FT-221R
ICOM IC-290E
ICOM IC-02E
ICOM IC-32E
ICOM IC-2E
YAESU VX-120
ICOM IC-251 (Okänt E eller H)
Privatradio-apparater
TOKAI PW-5024 (basstation, 23kanaler)
TOKAI TC-3015A, två stycken. 60 kanaler kristallstyrda.
Nätaggregat
ALINCO EP-3010
DAIWA PS-30XMII
Stationstillbehör
Drake LP-filter TV-1000-LP
DAIWA SWR-Meter SW110A
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MFJ Versatuner-II MFJ-949
MFJ Versatuner-II MFJ-941C
Elbugg Kenpro KP-100
Tuner Barker and Williamsson (B&W) VS300A
Slutsteg 2m TONO MR-150W
Antennomkopplare (fjärrstyrd) Ameritron RCS-8V. 5-antenner
till en radio!
Packet-modem PacComm TINY-2
Modem, all mode AEA PK-232
Inget av detta är funktionstestat vilket kanske både är bra och
dåligt. Vet vi att något är trasigt sjunker ju värdet. Å andra sidan
stiger ju värdet kanske på det vi vet fungerar.
Min tanke just nu är att det snart är loppis i Eskilstuna igen. 1a
april närmare bestämt. Jag kan tänka mig åka dit och hjälpa till
med en del försäljning men åker definitivt inte ensam. Någon
intresserad? Sen har vi ju distriktsmötet en vecka senare. Kanske
vi kan sälja något där eller rent av ordna en liten auktion? Men
viktigast är kanske att medlemmar först får tillgång till att köpa
något som verkar intressant. Kolla listan ovan. Sök på nätet om
du vill ha mer information. Jag har alla serienummer uppskrivna
om det behövs för att veta om någon station är före eller efter
något speciellt nummer. Så brukar det vara på mätinstrument. Där
vet man att om serienummer är före si eller så dras dom med
problemet x och dom som är senare än y går inte att laga för det
är någon speciell komponent som inte längre går att få tag på.
Det finns givetvis mer grejor i förrådet. Exempelvis stora
lysrörsarmaturer, en el-central, en rätt unik terminal som någon
städpatrull råkat kasta tangentbordet till, racklådor för den som
gillar så’nt och som tidigare nämnt en uppsjö med kablar och
antenner i olika tillstånd. (Undrar om man kan parallellkoppla två
av den 93ohm-koax vi har och få 46,5-ohmskabel...)
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Hör av er till mig.
M.v.h
Leif / SM4RPQ
(sm4rpq@amsat.org eller ibland på 434.400)
***

Trafiknätsstatistik
På den tiden då Sven-Erik, PKA, höll i trafiknätet på söndagarna
brukade han visa statistik på deltagarna i QSP. Numera är det
dåligt med redovisningen när det är olika operatörer. Jag brukar
varje söndag som jag är med skriva ner deltagarna på en kladdlapp. Dessa kladdlappar har jag samlat i ett konvolut. Jag har bara
i enstaka fall satt ut datum. Men med lite detektivarbete kan jag
konstatera att de första lapparna är från årsskiftet 15-16 eller strax
före. Alla lappar tidigare än dessa har jag kastat. Nu har jag gått
igenom alla lapparna och från dessa har jag gjort statistik fram till
nu. Den är naturligtvis osäker p.g.a. olika omständigheter t.ex. jag
har ju själv några gånger varit frånvarande, och någon lapp kan ju
ha kommit bort. Nu har jag kastat lapparna i alla fall. Här
kommer statistiken på antalet incheckningar per signal.
AVQ 30
ATH 19
RPQ 4
POF 52
VWD 28
IDC 13
YSL 4
RPP 43
FMF 27
YNP 7
VQZ 2
UKV 39
KPS 23
TFE 7
XUW 2
BKJ 34
RHU 22
UKE 7
YZE 2
XBC 31
AVH 20
AVE 6
Samt...
CMB, EPR, JPK, MWY, VLR, BYH, IHY, PCF, KYN alla 1.
/SM4RPP Alf.
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Rally-time!
Precis som andra år har SK4KR varit representerad i tjänstgöringslistan för årets vinterrally i Värmlandsskogarna.
Svenska rallyt gick av stapeln i år också trots att det har varit
en märklig vinter med omväxlande regn och snö, barmark och
is.
På plats vid starten söder om Hagfors var en stor skara funktionärer och rallyförare och också våra klubbkamrater RHU Terje
och AVQ Henry. Det blev en lång dag – de hade startat hemifrån kl 03 för att hinna upp och vara radioklara kl 09.
De var placerade på startsträckan och kunde notera att ingenting särskilt hände i deras bevakningsområde.
Bilder från rallyt är ganska svåra att ta eftersom man hela tiden
är till hundra procent upptagen av bevakning i sitt tilldelade
område. (Är läsarna sugna på bilder får ni se tillbaka tidigare
år! Det är inte sååå stor skillnad.)
Men SK4KR tackar! Det är roligt att vi är representerade!
Red. /telefonintervju.

Mer om Klubbens söndagsnät
Nu börjar det skymta en struktur när det gäller våra söndagsnät.
Tre av medlemmarna har bokat in en söndag var i månaden –
RPP har ”listan”. Ytterligare två ställer upp i mån av tid men
kan inte binda sig vid särskild söndag. Vi hoppas det finns två
till som kan tänka sej ”reservera” en söndag per månad. Andra
och fjärde söndagen i månaden saknar operatör ... Hör av
er om ni kan tänka er att ställa upp!
/Red.
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(Betald annonsplats)

Media City i Värmland AB

Ny påminnelse!
Medlemsavgiften till radioklubben.
180 kr för enskild och 230 kr för familj
PG 92 50 96-0 Karlskoga Radioklubb
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